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LIV I DØDEN

Foråret er over os. Det er ikke kun hvid vintergæk, gul erantis og blå anemone der
gennembryder den bare jord, men de første varme solstrejf får den overvintrende
by til at folde sig ud. Vinduer åbnes, og folk strømmer ud på gaden og slår sig ned
på torvene. Vi bor i en bydel, hvor forårssolen vækker livsglæden.
Det minder om påsken. Guds hemmelighed var ikke langfredags død, men det liv
der skød op af graven. Når Jesus opstår, har døden ikke længere nogen sejrsglæde. Vi kender godt døden i det liv vi lever. Vi mister, vi mislykkes, vi er ensomme. I
en verden der bringer os stadig tættere på hinanden, har vi aldrig før været mere
ensomme, trods sociale medier og hurtig, billig transport. Men ligesom blomsterløget ikke selv har valgt at ligge i den kolde, mørke jord, har vi heller ikke selv valgt at
være frygtsomme og alene. Vi trænger til forårssolen, den er vores anledning til at
bryde ud af vores ensomhed.

Påskeevangeliet er det ord der kommer til os udefra. En genfødsel, midt i livet.
Påskens budskab er en oprejsning af hvert af vore liv. Det er en opfordring til at
forsone sig med det liv vi har levet, så vi får mod til at række hånden ud mod det liv
der venter. Som solstrej kommer evangeliets ord til os med lys og lindring. Men vi
skal stadig åbne vinduet og gå ud på gaden, løfte ansigtet og hilse på verden. Men
så er den her også, en velsignelse af lys.
Gud er den opstandne, der ser på os med milde forårsøjne og velsigner os og tilgiver os vore fejl. For det kristne fællesskab vinder intet liv ved at lukke nogen
ude. Sammen kan vi bære den, der intet magter.
Forårssolen forkynder at døden har tabt. For selv om vi hver dag
oplever at der er død i livet, så minder opstandelsen os om at
der er liv i døden.
Det er opstandelsens gåde, og vores held.
Forårshilsner,

Rasmus Nøjgaard
Sognepræst i Sankt Jakobs kirke

Forsideillustration: Kaspar Bonnén, udsnit

Solen bryder ind i vores liv, som en kraft der får os til at åbne vinduerne, komme
på gaden, løfte blikket og opdage livet omkring os. Det sker ikke af sig selv, men
kommer til os udefra.

FRI ENTRÉ

AKADEMISK KOR

KIRKESANGBOGEN LIVE

TORSDAG DEN 3. MAJ KL. 19.30

SØNDAG DEN 25. MARTS KL. 16.00

Vi længes efter sommeren og de lyse
nætter, og Akademisk kor vil denne
aften synge nogle af de allersmukkeste korsatser over sommersange lige
inden sommerens komme. Det bliver
en stemningsfuld koncert ledet af den
dygtige dirigent Nenia Zenana.

Sys Bjerre, Anne Dorte Michelsen m.fl.
Kunstnerne bag Kirkesangbogen vil
synge deres salmer og sange.
Billetter: 275,- via Ticketmaster

Fri entré.

FRI ENTRÉ

GÖTEBORG KAMMERKOR
& STEFAN FORSSÉN

VOCAL FROSTBITE

TIRSDAG DEN 15. MAJ KL. 19.30

FREDAG DEN 4. MAJ KL. 19.30

En korkoncert hvor kvindekoret synger
et varieret program af ny nordisk
musik indenfor både den klassiske og
rytmiske genre.
Vocal Frostbite består af 25 unge kvinder og dirigeres af Christina Vest.

Ved koncerten synges musik af jazzpianisten Stefan Forssén samt viser af
Elisabeth Hermodsson. Stefan Forssén
medvirker desuden på klaver.
Gunnar Eriksson dirigerer.

Fri entré.

Entré: 80 kr./ stud. og pens. 50 kr.

SOMMER-BAROKFESTIVAL
SONATER AF 2 X BACH
& HÄNDEL

TORSDAG DEN 31. MAJ KL. 19.30

Sonater af J.S. Bach, G.F. Händel og
Johann Ernst Bach. Medvirkende
er barokviolinist Merete Steffensen
og organist og cembalist Martin
Petersen.

FRI ENTRÉ

PRELUDIUM UND 6 SONATEN

TRIOSONATER AF 2 X BACH

Organist Martin Petersen spiller musik
af den kendte Bach-søn: Carl Philipp
Emanuel Bach. Ved aftnens koncert
vil Martin spille præludiet og de første
3 sonater fra orgelet, og de sidste 3
sonater på cembalo.

Triosonater af J.S. Bach og C.P.E. Bach.
Medvirkende:
Traversfløjtenist: Jennifer Dill
Violinist: Merete Steffensen
Cellist: Hanna Loftsdóttir
Cembalist: Martin Petersen

SØNDAG DEN 3. JUNI KL. 19.30

ONSDAG DEN 6. JUNI KL. 19.30

MÅLTIDSGUDSTJENESTE

SKÆRTORSDAG DEN 29. MARTS KL. 19.00

SANGAFTEN

TIRSDAG DEN 6. MARTS KL. 19.30

Komponist Matti Borg fortæller om at
sætte melodi til en tekst, og kgl. operasanger Gitta-Maria Sjöberg synger for.

Sankt Jakobs Kirke forvandles til et bordfællesskab, hvor vi spiser et påskemåltid
med lam, urter og vin. Skærtorsdag fejrer vi
at Jesus indstifter det måltid, som vi hver
søndag deler omkring alteret, men denne
dag fejrer vi et rigtigt måltid med borde ned
gennem kirken og ud i sideskibene. Musik
og liturgi vil skabe en eftertænksom og
omsorgsfuld stemning, der er en god indgang til påskens drama. Kirkens frivillige
tilbereder måltidet. Tilmelding på kirkekontoret senest fredag d. 23. marts.

HERRENS VEJE OG AFVEJE
TIRSDAG DEN 13. MARTS KL. 19.30

’Kirkekampen’ v. Tonny Aagaard Olesen om
Søren Kierkegaards syn på den personlige
og kollektive etik og forholdet mellem kirke
og stat.

HERRENS VEJE OG AFVEJE
TIRSDAG DEN 10. APRIL KL. 19.00

MUSEUMSBESØG

Vi får besøg af forfatteren Einar Már Gudmundsson, der vil fortælle om sit forfatterskab. En af hans noveller hedder ’Herrens
veje’, og er en del af novellesamlingen
om sære islandske eksistenser ’Måske er
posten sulten’.

ONSDAG DEN 14. MARTS KL. 13.30

Magasin du Nord er en københavnerinstitution, og det kan opleves på Magasins
Museum på Vingårdsstræde 6. Vi mødes
kl.13.30 på 5.sal i Magasins cafe til kaffe
og kage. Herefter besøger vi museet kl. 1516. Transport på egen hånd. Billetpris 75,Billetsalg 1. marts kl.10-12 i sognegården

ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

Holmens organist og kantor, komponist
Jakob Lorentzen åbner bredt op for Kirkesangbogens repertoire, og introducerer
titlerne, mens den smukke sopran Monica
Stevns synger for.

Er den traditionelle kernefamilie i opløsning, under forandring eller slet og ret
uddødende? Hvis man kaster et blik på
statistikerne, kan man konstatere at halvdelen af alle familier i Danmark stadig lever
i den klassiske kernefamilie, og dermed
må denne familieform siges stadig at være
normsættende i vores samfund. Samtidig
har Danmarks Statistik p.t. registreret
37 forskellige godkendte familieformer.
Hvilken betydning har udviklingen i familiemønstre for vores opfattelse af, hvad
en ”rigtig” familie er? Og hvilke værdier og
idealer om familie kommer der til udtryk
i de medier, vi omgiver os med? Dette er
nogle af de spørgsmål cand.mag. i kultur
og formidling Jane Marie Jensen, vil behandle denne aften.

RYTMISKE GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 10. DECEMBER KL. 14.00
SØNDAG DEN 21. JANUAR KL. 14.00

RYTMISKE GUDSTJENESTER
En rytmisk gudstjeneste med kirkens
velsyngende unge vokalgruppe og et sejt
svingende band under ledelse af Lise
Dynnesen og Flemming Ostermann.

FOREDRAG

SØNDAG DEN 10. DECEMBER KL. 14.00
SØNDAG DEN 21. JANUAR KL. 14.00

ONSDAG DEN 11. APRIL KL. 14.00

TIRSDAG DEN 20. MARTS KL. 19.30

TORSDAG DEN 19. APRIL KL. 19.30

En rytmisk gudstjeneste med kirkens
velsyngende unge vokalgruppe og et sejt
svingende band under ledelse af Lise
Dynnesen og Flemming Ostermann.

FILMEFTERMIDDAG

SANGAFTEN

EN RIGTIG FAMILIE

Den japanske film ”Departures” vandt i
2008 en Oscar for årets bedste udenlandske film. Det er en poetisk og humoristisk
film, der følger den unge cellist Daigo. Da
Daigos orkester opløses, står han uden
job, og i jagten på et nyt arbejde falder han
over en stillingsannonce benævnt ”sidste
afgang” – og søger stillingen i den tro, at
der er tale om et rejsebureau. Det viser sig
at være en stilling som bedemand, han
har søgt. Og i filmen følger vi hans rørende
rejse ind i et nyt erhverv og en ny forståelse
af sig selv og sin baggrund.

ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

ONSDAG DEN 9. MAJ KL. 14.00

For et par år siden drog Steen Balle til
Amerika få at få mere kendskab til sin
mors kusine ”Gale Sondergaard”, som var
en amerikansk skuespiller, der fik en oscar i
1935. Kom og hør hvad han fandt ud af! Vi
kan afsløre at hun også gik under tilnavnet
”den ondeste dansker i Hollywood”.

ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

KONFIRMATION 2019
Konfirmationsforberedelsen begynder om
efteråret i 7. eller 8. klasse, og afsluttes
med konfirmation det efterfølgende forår.
På kirkens hjemmeside kan man læse
mere om konfirmationsdatoer og mulighed
for indskrivning.

KONTAKT

RYTMISK GUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 18. MARTS KL. 14.00

PRÆSTER

Gudstjeneste med kirkens velsyngende
unge vokalgruppe og et sejt svingende
band under ledelse af Lise Dynnesen og
Flemming Ostermann.

Træffes alle dage, undtagen mandag.
RASMUS NØJGAARD
Tlf. 26 17 05 83, Mail: RN@km.dk

SOGNEINDSAMLING
SØNDAG DEN 11. MARTS

MUSIKGUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 15. APRIL KL. 14.00
SØNDAG DEN 6. MAJ KL. 14.00

Gudstjenester med fokus på den klassiske
musik. Kirkens Kantori medvirker sammen
med organist Martin Petersen.

Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig og ulighed driver millioner af
mennesker ud i nød, sult og flugt. For vi
kan faktisk hjælpe. Når du samler ind ved,
giver det fremtidsmuligheder og håb til
dem, der modtager hjælpen. Meld dig i dag
til indsamlingsleder Nanna Nøjgaard: nannanojgaard@hotmail.com/ tlf: 3061 8515.

FERIELEGAT
Der er mulighed for at søge menighedsplejens ferielegat til særligt udsatte familier,
som ikke har været på ferie længe. Enlige
forsørgere med hjemmeboende børn
under 18 år har førsteprioritet. Ferielegatet
kan søges af alle der bor på Østerbro ved
henvendelse til kirkens præster eller til
menighedsplejens formand Jutta Zastrow
på tlf. 4086 0531.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
MANDAG DEN 21. MAJ KL. 12.00

2. pinsedag rykker vi gudstjenesten ud
foran kirken. Kirkens præster, organister,
alle kirkens kor samt Skt. Jakobs kirkes
rytmiske husorkester vil deltage.
Så pak picnickurven, tag et tæppe med og
kom og spis din frokost på plænen foran
kirken efter gudstjenesten.
Der vil være mulighed for at købe kaffe og
drikkevarer, og der vil være stole til dem,
der ikke ønsker at sidde på græsset.
Hvis det regner trækker vi ind i kirken og
går over i sognegården og spiser bagefter.

MØDESTEDET
Åbent hver fredag fra kl. 17.00 -18.30, frem
til 23. marts. Man kan få en ret mad og en
kop kaffe for 30 kr.
ARRANGERET AF MENIGHEDSPLEJEN

MENIGHEDSRÅDSMØDER

LARS OTTOSEN
Tlf. 31 95 67 64, Mail: LOT@km.dk
MIA RAHR JACOBSEN
Tlf. 29 62 90 41, Mail: MRJ@km.dk
CECILIE A. RAABERG, hjælpepræst
Tlf. 26 28 73 40,
Mail: cecilie.raaberg@bibelselskabet.dk

KIRKEKONTORET
JAN KELLMANN HANSEN
OG TORBEN HAMANN HANSEN
Tlf. 35 38 04 94
Mail: sanktjakobs.sogn@km.dk
Kontoret er åbent:
mandag - fredag kl. 10.00-13.00
samt tirsdag kl. 16.00 - 18.00

ORGANISTER
MARTIN PETERSEN
Tlf. 28 60 40 59
Mail: martinus.petreus@gmail.com
LISE DYNNESEN
Tlf. 61 79 57 29
Mail: ld@teamsang.dk

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER
JANE MARIE JENSEN
Tlf. 29 90 90 14

KIRKETJENERE
PERNILLE DALSKOV BÅRRIS
Tlf. 41 10 20 31

BØRNEKOR
Koret øver hver tirsdag i kirken kl. 15.1516.45 og henvender sig til både drenge
og piger. Der lægges vægt på sangglæde,
stemmetræning og på at udvikle den musikalske horisont og vi synger et blandet
repertoire med hovedvægten lagt på den
rytmiske musik. Vi kommer på korstævner,
medvirker ved koncerter og gudstjenester.
Det er gratis at synge i koret.
Kontakt korleder Lise Dynnesen for information og tilmelding på tlf. 6179 5729 /
ld@teamsang.dk

TORSDAG DEN 15. MARTS KL. 19.00
TORSDAG DEN 24. MAJ KL. 19.00

Møderne er offentlige.

WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK

JAKOB GRØNNEGAARD
Tlf. 41 10 20 32
MIKKEL FIND
Tlf. 41 10 20 33
ANETTE KAJSER BØHL
Tlf. 29 10 20 41

MENIGHEDSRÅD
TINE SELMER BERTELSEN, formand
Tlf. 26 15 60 51

MENIGHEDSPLEJEN
JUTTA ZASTROW, formand
Tlf. 40 86 05 31

SANKT JAKOBS KIRKE
ØSTERBROGADE 59
2100 KØBENHAVN Ø

MARTS

APRIL

MAJ

4. marts - 3.s. i fasten
10.30
Rasmus Nøjgaard

1. april - Påskedag
10.30
Lars Ottosen

Torsdag den 3. maj
19.30
Akademisk Kor

Tirsdag den 6. marts
19.30
Sangaften

2. april - 2. Påskedag
12.00
Cecilie Ahlmann Raaberg

Fredag den 4. maj
19.30
Göteborg Kammerkor &
Stefan Forssén

11. marts - Midfaste
10.30
Mia Rahr Jacobsen
Sogneindsamling

8. april - 1.s.e. påske
10.30
Lars Ottosen

Tirsdag den 13. marts
19.30
Herrens Veje og afveje/
Tonny Aagaard Olesen
Onsdag den 14. marts
14.00
Magasins museum
18. marts - Mariæ bebudelsdag
10.30
Lars Ottosen
14.00
Rytmisk gudstjeneste

Tirsdag den 10. april
19.00
Herrens Veje/
Einar Mar Gudmunsson
Onsdag den 11. april
14.00
Filmeftermiddag/Departures
Lørdag den 14. april
10.30
Konfirmation
13.00
Konfirmation
15. april - 2.s.e. påske
10.30
Mia Rahr Jacobsen
14.00
Musikgudstjeneste

Tirsdag den 20. marts
19.30
Sangaften
25. marts - Palmesøndag
10.30
Rasmus Nøjgaard
16.00
Kirkesangbogen LIVE

Torsdag den 19. april
19.30
Foredrag/En rigtig familie

29. marts - Skærtorsdag
19.00
Måltidsgudstjeneste

Lørdag den 21. april
10.30
Konfirmation
13.00
Konfirmation

30. marts - Langfredag
10.30
Mia Rahr Jacobsen

22. april - 3.s.e. påske
10.30
Cecilie Ahlmann Raaberg
27. april - Bededag
10.30
Konfirmation
13.00
Konfirmation

6. maj - 5.s.e. påske
10.30
Lars Ottosen
14.00
Musikgudstjeneste
Onsdag den 9. maj
14.00
Foredrag/Steen Balle
10. maj - Kristi himmelfarts dag
10.30
Mia Rahr Jacobsen
13. maj - 6.s.e. påske
10.30
Mia Rahr Jacobsen
Tirsdag den 15. maj
19.30
Vocal Frostbite
20. maj - Pinsedag
10.30
Rasmus Nøjgaard
21. maj - 2. pinsedag
12.00
Friluftsgudstjeneste
v. alle kirkens præster
Torsdag den 24. maj
18.00
Menighedsmøde
27. maj - Trinitatis søndag
10.30
Cecilie Ahlmann Raaberg
Torsdag den 31. maj
19.30
Barokfestival

29. april - 4.s.e. påske
10.30
Mia Rahr Jacobsen

Dåbsgudstjeneste hver lørdag kl. 11.30, dog ikke 14. og 21. april
Mødestedet hver fredag kl. 17.00, frem til 23. marts

WWW.SANKTJAKOBSKIRKE.DK

